
Zakládací listina Sdružení Krajina, pobočky SEV Krajinka
Článek 1

Základní ustanovení

1)Sdružení Krajina, pobočka SEV Krajinka (dále jen pobočka) je územní pobočka s právní subjektivitou zřízená v souladu s 
článkem 3, odstavec 3 stanov Sdružení Krajina na základě rozhodnutí sněmu Sdružení Krajina dne 9.6.2005.
2)Sdružení Krajina je nezávislé dobrovolné sdružení založené dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném 
znění. Jeho posláním je aktivní činnost ve prospěch ochrany přírody a životního prostředí. Sdružení Krajina je oprávněno 
zřizovat územní pobočky s právní subjektivitou.
3)Pobočka působí na území celé České republiky, jejím sídlem jsou Počítky č.p. 2, pošta Žďár nad Sázavou.
4)Činnost pobočky a záležitosti neupravené Zakládací listinou se řídí právním řádem České republiky, stanovami Sdružení 
Krajina, rozhodnutími orgánů Sdružení Krajina a usneseními orgánů pobočky zřízených dle této Zakládací listiny.
5)Statutárním zástupcem pobočky je tajemník a zástupce tajemníka.

Článek 2
Organizační struktura pobočky

1)K samostatnému jednání jménem pobočky je oprávněn tajemník a zástupce tajemníka.
2)Orgány pobočky jsou výbor a tajemník.
3)Výbor je stálým správním a dozorčím orgánem pobočky. Je tvořen tajemníkem a nejméně třemi členy. Členové výboru jsou 
voleni sněmem Sdružení Krajina z řádných i běžných členů Sdružení Krajina na tříleté funkční období. Sněm je oprávněn 
předčasně výbor odvolat, nebo i v průběhu funkčního období doplnit o další členy. Není-li výbor, či počet jeho členů klesne 
pod tři, přebírá jeho pravomoci rada Sdružení Krajina. Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů. Je-li tajemník ve střetu zájmů, 
je povinen zdržet se v rámci jednání výboru hlasování. Svolat jednání výboru je oprávněn kterýkoliv z členů výboru, předseda 
nebo ředitel Sdružení Krajina.
4)Výbor  schvaluje návrh na zřízení  pracovních míst  v  rámci pobočky s  trváním více než jeden rok, návrh kandidáta na 
tajemníka, návrh na odvolání tajemníka a návrh výroční zprávy pobočky. Uvedené návrhy podléhají konečnému rozhodnutí 
rady Sdružení Krajina. 
5)Výbor samostatně schvaluje  rozpočet  pobočky,  provádí  dozor nad hospodařením pobočky,  stanovuje dílčí  cíle  činnosti 
pobočky, schvaluje strategické dokumenty pobočky, projednává aktuální otázky činnosti pobočky, kontroluje činnost tajemníka 
- především dodržování stanov a usnesení orgánů Sdružení Krajina a výboru pobočky. Ve svém rozhodování je výbor vázán 
usneseními sněmu a rady Sdružení Krajina. Výbor pobočky nebo rada Sdružení Krajina může zakázat tajemníkovi provedení 
úkonu, který by pobočku dlouhodobě vázal v neprospěch naplňování cílů pobočky či Sdružení Krajina.
6)Tajemník je  výkonným  orgánem  pobočky,  jedná  jménem  pobočky  a  řídí  její  činnost.  Tajemník  nesmí  zasahovat  do 
pravomocí vyhrazených orgánům Sdružení Krajina, není-li k tomu výslovně oprávněn. Tajemníka jmenuje na návrh výboru 
pobočky rada Sdružení Krajina na dobu tří let. Osvědčení o jmenování tajemníka je však vydáváno radou s platností pouze 
jeden rok. Tajemník může být radou Sdružení Krajina nebo výborem pobočky předčasně odvolán. Není-li tajemník, pověří rada 
bezodkladně výkonem funkce tajemníka některého člena Sdružení Krajina. Tohoto pověření jej může kdykoliv zbavit.
7)Tajemník  je zmocněn vykonávat v rámci pobočky tyto vyhrazené pravomoci: řízení zaměstnanců pobočky, zastupování 
pobočky ve  věcech provozně technických,  zákonných povinností,  hospodaření,  pracovně právních vztahů,  poskytovaných 
služeb a realizace projektů, provádění nakládání s majetkem pobočky. Zpracovává návrh rozpočtu a výroční zprávy pobočky. 
Garantuje realizaci projektů v rámci pobočky a odpovídá za dodržování schváleného rozpočtu a usnesení výboru pobočky a 
orgánů  Sdružení  Krajina.  Tajemník  průběžně  informuje  výbor  pobočky  o  svojí  činnosti  a  jím  přijatých  rozhodnutích  a 
provedených úkonech. Ve věcech vyhrazených tajemníkovi v případě střetu zájmů rozhodne ředitel Sdružení Krajina. Tajemník 
je při svém konání dle tohoto odstavce vázán výnosy ředitele Sdružení Krajina. 
8)Zástupce tajemníka  jmenuje výbor na návrh tajemníka nejdéle na dobu trvání funkce současného tajemníka. Výbor nebo 
tajemník   může  zástupce  tajemníka  kdykoliv  odvolat.  Zástupce  tajemníka je  oprávněn  na  základě  a  v  souladu s  pokyny 
tajemníka konat ve všech věcech jako tajemník. Při tomto konání vstupuje do práv a povinností tajemníka a za své konání nese 
plnou osobní odpovědnost. Není-li zástupce tajemníka jmenován, má se za to, že je jím ředitel Sdružení Krajina. 

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1)Pobočka zanikne na základě rozhodnutí sněmu Sdružení Krajina nebo vyplyne-li to z příslušných právních předpisů.
2)V případě zániku pobočky vypořádává majetek pobočky rada Sdružení Krajina,  případně radou nebo sněmem Sdružení 
Krajina k tomu zvolení likvidátoři. Po řádném vypořádání závazků a pohledávek bude kladný zůstatkový majetek pobočky 
převeden do majetku Sdružení Krajina. Sdružení Krajina však nepřebírá případné závazky, které vznikly činností pobočky a 
jejichž vyrovnání není možné z majetku a pohledávek pobočky.
3)Zakládací listina v tomto znění byla schválena sněmem Sdružení Krajina dne 31.3.2012.

V Počítkách dne 31.3.2012

Ing. Kateřina Marečková
ředitelka Sdružení Krajina

Mgr. Petra Doležalová
předsedkyně Sdružení Krajina


